
158500_PID_GARANTIE_LICITATII_00_01102018                                                                                                                                                             Pag. 1/2 
 
 

Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile 
precontractuale și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de 
asigurare. 
 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Gothaer în calitate de promitent garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de Asigurat faţă de Beneficiar prin Documentaţia de atribuire 
a contractelor de achiziţie publica.  
Beneficiarul şi Asiguratul sunt împreună de acord ca prin plata despăgubirii, de la data efectuării plăţii sau, după caz, de la data efectuării 
sau executării prin persoane specializate a obligaţiilor garantate, Gothaer să preia dreptul de creanţă (subrogare convenţională) de la 
Beneficiar şi să devină creditor urmăritor al Asiguratului. 
Astfel, după data efectuării plăţii despăgubirii, Asiguratul este obligat să returneze către Gothaer suma plătită de Gothaer Beneficiarului. 
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Ce se asigură? 
 

Gothaer se obligă faţă de Beneficiar (Autoritatea 
Contractantă) să plătească o despăgubire, în limita 
sumei asigurate, în cazul producerii uneia dintre 
următoarele situaţii:  

 Asiguratul (Ofertantul) îşi retrage oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia;   

 dacă oferta sa fiind stabilită câştigătoare, 
Asiguratul (Ofertantul)  nu a constituit garanţia 
de bună execuţie în perioada de valabilitate a 
ofertei; dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de 
la data semnării contractului;  

 dacă oferta sa fiind stabilită câştigătoare, 
Asiguratul (Ofertantul) a refuzat să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei.  

 
Suma asigurată 
Suma asigurată o reprezintă valoarea solicitată de 
Beneficiar pentru constituirea garanţiei de participare, 
astfel cum este prevăzută prin documentaţia de 
atribuire, fără ca aceasta să poată depăşi valoarea 

maximă stabilită de legislaţia în vigoare aplicabilă. 

 

Ce nu se asigură? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri în legătură cu riscurile provocate, 
favorizate sau agravate, direct sau indirect, de: 

forţa majoră invocată şi dovedită legal şi în baza prevederilor 
Contractului de bază; 
înşelăciune sau alte infracţiuni; 
prejudicii înregistrate de Beneficiar anterior perioadei de 
valabilitate menţionate în poliţa de asigurare/Instrumentul de 
garantare sau care au cauze anterioare acestui moment; 
înregistrarea unei cereri de despăgubire după data încetării 
valabilităţii Instrumentului de garantare ori a răspunderii Gothaer, 
independent de data notificării Gothaer; 
în cazul abuzului sau fraudei vădite din partea Beneficiarului,  ori 
atunci când Beneficiarul încalcă dispoziţiile legislaţiei achiziţiilor 
publice sau sectoriale, după caz, respectiv atunci când solicită 
plata Despăgubirii pentru alte ipoteze decât cele menţionate în 
legislaţia în vigoare; 
cheltuielile de judecată aferente rezolvării prin instanţă a unui litigiu 
între Asigurat şi Beneficiar; 
pretenţiile formulate în legătură cu răspunderea delictuală a 
Asiguratului; 
pretenţiile de despăgubiri apărute după data încetării răspunderii 
Gothaer; 
în condiţiile achitării primei de asigurare ulterior scadenţei acesteia, 
în cazul în care apariţia evenimentului asigurat sau cauzele care 
au determinat producerea acestuia sunt anterioare plăţii integrale 
a primei de asigurare. 
 
 

  

Există restricții de acoperire? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri dacă:  
evenimentele asigurate nu sunt generate direct de nerespectarea de către Asigurat a obligaţiilor legale; 

cererea de despăgubire a fost depusă la Gothaer în afara perioadei de asigurare; 

nu v-aţi îndeplinit oricare dintre obligaţiile decurgând din contractul de asigurare; 

se constată și se dovedește reaua credință a dvs. în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat sau declarații legate de 
evenimentul asigurat. 

 
 

Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea are acoperire pe teritoriul României. 
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Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați 
toate informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi; 

 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de 
asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră 
despre acest lucru; 

 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea 
corectării acestora; 

 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente). 

 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă. 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să constituiţi şi să reînnoiţi în favoarea Gothaer garanţiile colaterale solicitate de acesta în legătură cu emiterea poliţei de asigurare 
şi a Instrumentului de garantare; 

 să ne înștiințați, în scris, în maximum 48 ore, orice modificare a datelor declarate la încheierea asigurării; 

 să nu constituiţi gajuri/ipoteci asupra bunurilor din patrimoniu, altele decât cele deja existente la momentul încheierii asigurării, 
fără acordul scris al Gothaer; 

 să nu efectuaţi, fără acordul scris şi prealabil al Gothaer, nicio înţelegere amiabilă cu Beneficiarul atat pe durata politei cât şi 
ulterior expirării acesteia cu privire la eventuale despăgubiri cuvenite Beneficiarului în temeiul obligaţiilor garantate. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 independent de înaintarea cererii de despăgubire din partea Beneficiarului, în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea respectivei 
cereri, veţi transmite către Gothaer toate informaţiile şi documentele care atestă/certifică corectitudinea cererii de despăgubire a 
Beneficiarului sau, în cazul unei solicitări neîntemeiate a acestuia, toată documentaţia care dovedeşte acest lucru, documentele 
care reflectă situaţia financiară curentă a societăţii, motivaţia înregistrării cazului de culpă care a determinat solicitarea de plată 
a Beneficiarului. 

 

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei, anticipat şi integral. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul din conturile noastre sau direct cu cardul pe site-ul nostru (plata 
online). În cazul în care  asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută 
în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare. 
 

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă/Instrumentul de garantare, cu condiţia plăţii integrale a primei de asigurare şi a respectării 
de către Asigurat a obligaţiilor precizate în condiţiile generale de asigurare. 
Acoperirea încetează în oricare din următoarele situaţii:  

 la termenul/data prevăzută expres în poliţa de asigurare/ Instrumentul de garantare;  

 în cazul în care Asiguratul despăgubeşte Beneficiarul cu suma cuvenită drept despăgubire sau execută în natură obligaţiile 
garantate neîndeplinite de către Asigurat în limita sumei asigurate şi a cererii de despăgubire; 

 în cazul în care, înainte ca răspunderea Gothaer să înceapă a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori în cazul în care 
Instrumentul de garantare nu este prezentat de către Asigurat Beneficiarului, cel mai târziu la data şi ora-limita de depunere a 
ofertelor, astfel cum aceasta este prevazută în documentaţia de atribuire. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Caracterul irevocabil al Instrumentului de garantare face imposibilă rezilierea contractului de asigurare. 
 


